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পটেূতি: 

স্ব়াভ়াডির্কর হের্ক অত্যন্ত কম ত়্াপম়াত্র়ায যখন চরম ঠ়ান্ড়া ে়ার্ক ত্খন ফ্রস্টি়াইট ি়া তু্ষ়ারপ্রদ়া , 
 ়াইর্প়াে়ারডময়া, ক়ািেন মর্ন়াক্স়াইি জডনত্ ডিষডিয়ার মত্ হিশ ডকছু স়াস্থ্য ও সরুক্ষ়াজডনত্ সমসয়া 
হদখ়া ডদর্ত্ প়ার্র এিং ডিডভন্ন উত্ত়াপক উত্স হের্ক আগুনও ছড়ার্ত্ প়ার্র। 

যখন র্াইশিি িাপিাত্রা অিযন্ত কি থাকশর্ িখন এই সর্ সিকব িা তনন: 

 হয সকল স্থ়্ার্ন ড ট়ার এিং হম়ামি়াডত্ রর্যর্ছ হসখ়ার্নর আগুন সম্পডকে ত্ ডিপদ সম্পর্কে  
সর্চত্ন হ ়ান; এই ধরর্ের যন্ত্রপ়াডত্গুর্ল়ার্ক দ়া য িস্তুগুর্ল়ার হের্ক দরু্র র়াখনু। 

 হধ়াোঁয়া এিং ক়ািেন মর্ন়াক্স়াইি সন়াক্ত করর্ত্ প়ার্র এমন সপু়াডরশকৃত্ যন্ত্র ল়াগ়ান (আপন়ার 
ি়াডডর প্রডত্টি ত্ল়ায অন্তত্ একটি কর্র)। 

 ঘর্রর হভত্র্র ে়াকুন এিং সরুডক্ষত্ উত্ত়াপক উৎস িযি ়ার করুন। 
 কযল়া এিং অনয়ানয জ্ব়াল়ানী-দ নক়ারী যন্ত্র িযি ়ার করর্িন ন়া, হযমন ডিল, য়া ডকন়া 

ঘর্রর হভত্র্র ক়ািেন মর্ন়াক্স়াইি উৎপন্ন কর্র। 
 ঘর্রর ি়াইর্র শুকর্ন়া এিং ি়াযু হের্ক সরুডক্ষত্ এমন স্থ়্ার্ন ে়াকুন। 
 একটি হম়াট়া হপ়াষ়াক পর়ার হের্ক অর্নকগুর্ল়া ডির্লি়াল়া,  ়ালক়া, গরম হপ়াষ়াক পরুন। 

 ়াত্র্ম়াজ়া ও একটি টুডপ পরুন এিং আপন়ার ফুসফুসর্ক সরুডক্ষত্ র়াখর্ত্ একটি স্ক়াফে  ি়া 
ম়াফল়ার ডদর্য মখু হির্ক র়াখনু। 

 প্রচুর পডরম়ার্ন ত্রল প়ান করুন য়ার্ত্ অয়ালর্ক়া ল হনই এিং উচ্চ-কয়ালডর যকু্ত খ়াি়ার 
খ়ান। 

 ফ্রস্টি়াইট ি়া তু্ষ়ারপ্রদ়ার্ র লক্ষেগুডল লক্ষয করুন – ত্বক  র্য উঠর্ি স়াদ়া এিং হম়ার্মর 
মত্, হসইখ়ার্ন হক়ার্ন়া অনভূুডত্ ে়াকর্ি ন়া এিং/অেি়া ফুসকুডড  ওয়ারও সম্ভ়ািন়া আর্ছ।  

  ়াইর্প়াে়ারডময়ার লক্ষেগুডল লক্ষয করুন – ক়াোঁপডুন এিং অনভূুডত্শনূযত়্া, ডিধ়া অেি়া ম়াে়া 
হঘ়ার়ার্ন়া, হুমডড খ়াওয়া এিং দিুেলত়্া, ধীর ি়া অস্পষ্ট উচ্চ়ারন এিং অডভঘ়াত্। 

  ়াইর্প়াে়ারডময়া অেি়া ফ্রস্টি়াইর্টর লক্ষেগুডল যডদ আপন়ার ি়া আপন়ার পডরডচত্ ক়ার্র়া 
হক্ষর্ত্র হদখ়া য়ায ত্র্ি ত্ৎক্ষে়াৎ ডচডকৎস়ার জনয য়ান। 
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 অস ়ায গ ৃ ীন হক়ার্ন়া িযডক্তর্ক যডদ আপডন ঠ়ান্ড়ার মর্ধয হদর্খন ত্র্ি  ়াইর্প়াে়ারডময়া 
 টল়াইন 1 (800) 535-7252-এ কল করুন। ভয়ার্ন কর্র হসই গ ৃ ীন িযডক্তটির্ক আশ্রযস্থ্র্ল 
হপ োঁর্ছ হদওয়া  র্ি। 

  
  


